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Natur Dagbog Samsø Pia Stuer Lauridsen Hent PDF Forlaget skriver: Natur Dagbog Samsø af billedkunstner
Pia Stuer Lauridsen, er en lille men omfangsrig bog, om årets gang i natur- og kulturlandskabet på en af vore

danske øer - Samsø.

Gennem et års forløb - fra vinter til vinter - tager hun læseren med ud i det fri under Åben Himmel for at
opleve stort og småt: Om havet himlen om jorden væksterne om dyrene - fra en billes endeligt til de store

himle og sammenhænge. Altsammmen fortalt i korte digtudsagn - á la haiku og rigt illustreret med
naturskitser og friluftsstudier i vandfarve, collage og naturmaterialer.

»Jeg elsker den ! Lige mit nummer ! så sand, fin og enkel« 
- Suzanne Brøgger

»Og med Pia Stuer Lauridsens vers: ´ ved havet ´ med slutningen: ´hej hav, hej hav, hej hav ´ ! er lydlegen så
nærværende og sprælsk, at man ganske naturligt smiler, hilser, takker for kunstnerindens opfordring og
glæder sig over dette, ikke kun specielt for Samsø, så nødvendige, omfangsrige og levende Værk «

- Lillian Cordsen Wærum, kurator og kunstformidler«
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